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LEDARE 

FÖRORTERNA 
ÄR BARNEN 
VI SVIKIT!
Poliser i Rinkeby kommer att eskorteras av en extra-
insatt patrull till och från jobbet. Frågan är om det 
hjälper samhällsutvecklingen. Vi får inte vara rädda. 
Vi måste bryta fattigdomen och bland annat satsa 
på social hållbarhet, bostäder och missbruksvård.  

Germay Woldu
Ansvarig utgivare och
ordförande RIKSKRIS

Polisen går ut i media och säger att 
de poliser som kommer att börja jobba 
i det nya polishuset i Rinkeby kommer 
att få poliseskort. De säger själva att 
de kommer att sätta in extrainkallade 
poliser för att eskortera sina kolleger 
till och från jobbet för att få skydd. Då 
är min fråga om det är på detta sätt 
vi kommer till bukt med problemen vi 
har ute i våra förorter? 

När polisen, vår trygghet i samhäl-
let själva framställer sig som rädda, är 
det ingen som ställer sig frågan om 
vad vi som samhälle sänder ut för sig-
naler? I dag har vi föräldrar i våra orter 
som har begravt sina barn som inte 
ens hunnit bli 20 år gamla. Vi har tjejer 
och killar som förlorat ett syskon, nu 
sist var det en tolvårig flicka som fick 
sitt liv bragt. För att vi ska kunna bryta 
den kriminella utvecklingen i våra för-
orter så behöver vi prata om det som 
leder till att vi har barn som springer 
omkring beväpnade på våra gator och 
inte bryr sig om sina egna liv eller om 
någon annans liv. 

Jag träffar dessa killar på häkten 
och fängelser och den gemensamma 
nämnaren är utanförskap... Vi har 
som samhälle skapat utanförskap 
i våra förorter genom att lägga ner 
fungerande skolor när det till exempel 
blivit för hög frånvaro, bråkigt bland 
eleverna och så vidare. I stället för 
att lägga in rätt resurser och rädda 
skolan eller ungdomsgården så har vi 
lagt ner dem. Om vi tänker att vi som 
samhälle är de vuxna så är förorterna 
våra barn som vi har svikit och idag 
så ser vi resultatet. Vi behöver göra 
om och vi behöver göra rätt. 

Det som vi som samhälle behöver 
göra är att satsa på social hållbarhet, 
bostäder, missbruksvård. Vi behöver 
få bort fattigdomen som skapats av 
oss. Att så många lever på socialbi-
drag måste vi ändra på. Vi behöver 
skapa en trygghet i form av arbeten 
och utbildningar till alla ute i utanför-
skapsområdena. Vi behöver definitivt 
inte en poliskår som går ut och säger 
att de tänker eskortera sina kolleger 

till och från jobbet för det sänder ut 
fel signaler. 

Om man ska jobba ute i förorten 
då kan man inte vara rädd. Vi som 
är engagerande i samhällsutveck-
lingen och jobbar med dessa indivi-
der vet om att de drivs av ett miss-
nöje mot samhället och tenderar ofta 
att skylla allt på just samhället som 
de upplever har exkluderat dem. Det 
vi behöver göra är att inkludera dem 
och visa dem att de har samma möj-
ligheter som alla andra, fast då måste 
vi också kunna ge dem samma för-
utsättningar som alla andra. Det vill 
säga att redan i förskolan och grund-
skolan se till att involvera föräldrar så 
att de kan vara närvarande i deras 
barns liv. 

Det finns idag inga möjligheter för 
alla dessa ungdomar ute i förorterna 
att idag ha en vettig fritidssyssla, för 
vi har strypt alla möjligheter, antingen 
har det lagts ner eller så är det för 
dyrt. Det är på tiden att vi börjar göra 
något åt problemen som är många. 
Polisen behöver sätta in extra resur-
ser för att få bort vapen från gatorna 
istället för att eskortera kolleger till 
och från jobbet. Just saying.
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Coronapandemin gör 
livet extremt tufft för 
den som redan befinner 
sig i uppförsbacke
Många är oroliga. För att själva bli smittade. För sin familj. För släktingar 
som är i riskgruppen. Men det finns också en stor oro inför framtiden. 
Konsekvenserna av pandemin kan bli att fler hamnar i arbetslöshet och 
att psykisk ohälsa och andra typer av utsatthet ökar. 
Så nu behöver vi verkligen allt stöd vi kan få för att hjälpa de som är 
särskilt sårbara. Vi står alla inför en tung och utmanande tid, men även 
om det är svårt att veta exakt när, så kommer detta att gå över. 
Tills dess kan vi alla göra vårt bästa för att göra livet lite lättare att 
leva för den som är extra utsatt. 

Ditt bidrag kommer att göra stor skillnad, det kan 
du vara säker på.

Tillsammans ska vi ta oss igenom detta. Tack på förhand! 
 

Swish: 123 90 055 39      Plusgiro: 90 05 53-9       Bankgiro: 90 055 39
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                    Även i år har KRIS firat midsom-
mar. Coronapandemins restriktioner har gjort 
att det varit färre besökare. Trots detta blev det 
mycket lyckade midsommarfiranden runt om i 
lokalföreningarna. I Malmö, Gävle, Sundsvall 
och i Södertälje, där medlemmar från KRIS 
Södertälje, Stockholm och Norrköping samlades 
för ett gemensamt firande. KRISare i alla åldrar 
kunde hitta tillbaka till sitt inre barn med hjälp 
av lekar, grillningar och traditionsenlig mat.

SUNDSVALL

MALMÖ

MIDSOMMAR 
– HOS KRIS FÖRENINGAR
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NÄR MITT GAMLA JAG 
LIGGER KVAR PÅ GOOGLE 
Det kan ligga en i fatet om ens förflutna ligger ute på nätet, särskilt sådant 
som är sökbart på Google. Här berättar vi hur man går tillväga för att ta 
bort information från nätet.
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lagrade på så många olika ställen att 
det ibland är omöjligt att förstå vart 
Google och andra sökmotorer hittar 
allt. 

Om du vill bli av med bilder på dig 
själv så gå till Googles supportsida 
och sök ”Ta bort bild från Google” 
Där finns mycket information om hur 
du ska göra och alla länkar du kan 
tänkas behöva. Liknande finns på 
andra sökmotorer också, såsom Bing. 

var är jag om fem år? 
Vad ska man tänka på då när man 
blir tillfrågad av radio, tv eller tid-
ningar om man vill ställa upp på en 
intervju? Varför vill de intervjua just 
dig? Vart kommer detta publiceras? 
Är det en ny webbsida eller har den 
funnits i flera år? Vilka kommer läsa 
intervjun? Och en annan fråga kanske 
man ska ställa sig, kan detta påverka 
min framtid på något sätt? 

Vi blir mer och mer digitala och för 
några år sedan in fördes en ny lag 
för lagring av personuppgifter (GDPR) 
så det går åt rätt håll, men alla följer 
inte alla lagar och regler som finns 
för internet, på samma sätt som per-
soner begår brott i verkligen livet. Så 
innan man kastar sig ut i media under 
Almedalsveckan och vill synas i både 
tv och livesändningar kanske man ska 
pausa en stund och fundera på var 
är jag om fem år och vem som vill 
se detta då, när ens namn söks på 
internet? 

VIKTIGA LÄNKAR
https://support.google.com

https://www.bing.com/webmaster/
tools/eu-privacy-request

https://www.facebook.com/help/
 
https://medieombudsmannen.se

tillgängliga på flera sidor. De blev 
anställda och det var inte arbetsgiva-
ren som hade problem med deras för-
flutna utan deras klienter som sökte 
sig till advokatbyrån. När de blev till-
delade ett biträde så dök ju deras 
gamla historik upp och klienter ville 
byta biträde. Detta är så klart något 
som påverkar ens självförtroende och 
den ene gick lite skamset omkring på 
advokatbyrån eftersom hen kände att 
kollegorna ”stirrade”. 

går det att bli av med allt som 
ligger l agrat på servrar? 
Hur går man då till väga för att radera 
sitt gamla liv från internet? Och går 
det ens att bli av med allt som ligger 
lagrat runt om i världen på alla dessa 
hårddiskar instoppade i servrar långt 
nere i kylda serverhallar? 

Ja, i det flesta fallen går det men 
man måste gå tillbaka till källan där 
bilden eller texten först publicerades. 
Om du har varit med i en intervju på 
tv så kontaktar man tv-kanalen och 
förklarar att man vill att tv-kanalen 
tar bort de material som är publice-
rat på deras webbsida, mer om detta 
på sidan 12.

begär bort tagning
När det är gjort så kan man gå till 
Google och besöka en sida som 
heter ”Ta bort inaktuellt innehåll”. Där 
skriver du in tv-kanalens webbsida 
som intervjun låg på (eller kopiera 
webbadressen från sidan och klistra 
in den) och ”Begär borttagning”. 

I vissa fall är det svårare, till 
exempel om någon webbsida publi-
cerar artiklar med bilder och texter 
utan samtycke från upphovsrättsin-
nehavaren, och deras webbansvarig 
inte svarar på mailen eller inte bryr 
sig om att ta bort sidan, då får man 
gå till Googles sida för ”Borttagning av 
juridiska skäl”. Den processen tar lite 
längre tid och är i vissa fall mer kom-
plicerad eftersom mycket mer infor-
mation måste uppges. 

bli av med bilder
När en webbsida tagit bort en intervju, 
bild eller liknande kan det ta upp till 
flera månader innan allt är helt borta 
från internet. Det ligger information 

När man gör en livsförändring och 
blir hederlig och drogfri börjar en tid 
med nya saker att lära sig. Många 
som suttit långa straff på anstalt har 
knappt skrivit på en dator och vissa 
yngre har i sitt missbruk även miss-
brukat de sociala medierna i jakten 
på bekräftelse. Men i dagens sam-
hälle bör vi ha kunskap om vad inter-
net är och hur vi använder det. Det är 
inte alls självklart att man vet hur man 
skaffar BankID, registrerar adress-
ändringar, ansöker om föräldrapen-
ning och mycket annat via en dator 
eller smartmobil. Detta går att lära sig 
med mängder av guider på internet, 
men om till exempel gamla bilder på 
mitt ”gamla jag” ligger kvar hur tar jag 
bort dem? Det ska vi beskriva i denna 
artikel. 

En ny tid börjar
Många som muckat och börjar arbeta 
med sig själv är stolta och glada att 
de har tagit steget till ett hederligt och 
drogfritt liv. De sitter gärna med i tv 
eller radiointervjuer och berättar om 
sina gamla liv och hur det gjort för att 
ta sig därifrån. Detta är något positivt 
eftersom det inspirerar andra att göra 
samma sak. Sen kommer det en tid 
när man har gått alla behandlingarna, 
gjort klart med skuldsaneringen och 
kanske börjat övningsköra eftersom 
lämpen (lämplighetsintyget från trans-
portsstyrelsen) dimper ner i brevlå-
dan. Även i detta skede börjar en ny 
tid med arbetssökande och här kan 
det gamla livet ställa till det för en del. 

I dag söker nästan alla arbets-
givare på internet efter den person 
som söker ett arbete hos denne. All 
information om den arbetssökande 
som ligger på internet kan avskräcka 
och så hamnar ansökan i pappers-
korgen. Trots alla år av arbete med 
sig själv och behandlingar så kommer 
man inte ens fram till en intervju.

Gammal historik dyker upp 
Vid två tillfällen har vi i KRIS haft per-
soner som vidareutbildat sig till jurister 
och när dessa sedan var färdiga och 
tagit examen uppstod det problem när 
de skulle söka arbete på en advokat-
byrå. Både deras personliga berättel-
ser om deras gamla liv och dess kamp 
mot droger och kriminalitet fanns 

Joakim Berndes
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Unga KRIS höll sin årliga förbunds-
stämma den 26 juni. Där delades 
årets Unga KRIS-priset till René 
Lobos som får priset för sin avhop-
parverksamhet Projekt X.

Motiveringen lyder:
Unga KRIS har enats om att upp-
märksamma det inspirerande, 
motiverande och rehabiliterande 
arbete för att minska kriminalitet 
och missbruk som René gjort via 
Project X.

René Lobos säger att är det första pris 
han får för sitt rehabiliterande arbete. 

Hur känns det?
–Jag känner mig väldigt ärad och 
tacksam. Jag finner inga ord.

Vad betyder det för er verksamhet?
– Det är uppmuntrande. Det bekräf-
tar ens jobb. Man ser att man är på 
god väg och gör det av rätt anledning.  
Unga KRIS är inte en förening vilken 
som helst, det har funnits länge.

Hur ser du på framtiden?
– Vi tänker fortsätta växa och expan-
dera. Jag är jättetacksam att ni ser 
vårt arbete. Man tänker att alla är upp-
tagna med sitt, men ändå har man tid 
och lyfta upp andra på det sättet. Det 
är fint. Det borde andra ta efter.
Rene avslutar med att också tacka 
alla som jobbar med projektet:

– Jag gör inte det här själv. Jag är 
tacksam för verksamhetschefen och 
alla andra. Vi gör det tillsammans. Vi 
alla gör det vi älskar att göra.
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GLÖMMER 
NÄTET 
ALDRIG?

Vad kan man göra om ens förflutna är 
kvar på internet? I den här artikeln 
kollar vi närmare på det och återger 
en kartläggning av nyhetstidningars, 
tv- och radio-kanalers syn på dilemmat. 
Kim Andersen, KRIS Värnamo, 
berättar också om sina erfarenheter.
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Kim Andersen är verksamhets-
ledare på KRIS Värnamo, en anställ-
ning som ytterst är ett resultat av hans 
engagemang för lokalföreningen.

– Reine Karlsson, ordförande för 
KRIS Värnamo, sa att vi erbjuder en 
plats, för att vi ser du vill och försö-
ker, säger Kim.

Samtidigt var anställningen en 
hjälp han fått av KRIS efter en situa-
tion som inkluderar kränkande mate-
rial på nätet. Kim berättar att efter 
ett återfall fick han en kraftig psykos, 
något som filmades och lades ut på 
Facebook. Det förorsakade skrive-
rier på nätforumet Flashback och att 
personuppgifter röjdes. Händelser 
från hans förflutna som stod skrivet 
i lokalmedia kunde nu kopplas till 
honom, trots att han där stod utan 
namn och bild. Kim säger att detta 
ledde till mobbing på hans dåvarande 
arbetsplats. 

– Det försvårade läkningsproces-
sen. Jag försökte prata med cheferna, 
men det slutade med att jag sa upp 
mig självmant, säger Kim. 

Denna problematik, att ens för-
flutna finns kvar på internet och 
därmed försvårar ens strävan att 
komma tillbaka in i samhället, kommer 
vi att undersöka i den här artikeln.

facebook och fl ashback
Att ta bort information som på olika 
sätt förvårar ens nya tillvaro, kan vara 
svårt, men är inte omöjligt. Facebook 
har en funktion vid varje inlägg där 
man under länken ”Lämna feedback 
eller anmäl” kan rapportera trakasse-
rier och kränkande material. Facebook 
pekar i sina communityregler ut flera 
typer av inlägg som man menar bryter 
mot riktlinjerna, till exempel självska-
dor, hot, mobbning och ”grymt och 
okänsligt […] innehåll som riktar sig 

till offer för allvarlig fysisk eller emo-
tionell skada” med mera.

Flashback forum, med sin över 
en miljon användare, är ett diskus-
sionsforum med ett uttalat syfte att 
”värna om det fria ordet, och aktivt 
försvara åsikts- och yttrandefriheten.” 
Här diskuteras alltifrån relationsfrå-
gor, kultur och mat till kändisskvaller, 
extrema politiska åsikter och pågå-
ende brottsfall. I en kartläggning 
från Aftonbladet gjord 2015 kallades 
forumet ett ”laglöst land”, ändå har 
även Flashback regler. Två av dessa 
regler är förbud mot ”grova personan-
grepp, trakasserier, hot eller förtäckta 
hot” och att posta integritetskänsliga 
och sekretessbelagda uppgifter. Det 
finns i skrivande stund 95 så kallade 
moderator som ansvarar för att reg-
lerna efterlevs.

För att rapportera inlägg till mode-
ratorerna behöver man vara medlem 
på forumet, men det går även att 
använda en specifik mejladress för 
att anmäla. Flashback Forum säger 
att man följer svensk lagstiftning. 
Ändå har man valt att flytta verksam-
heten utomlands för att kringgå kravet 
på ansvarig utgivare, det vill säga en 
person som har det juridiska ansvaret 
för publiceringar och som kan ställas 
till svars för brott mot tryck- och yttran-
defrihetsbrott, såsom förtal och hets 
mot folkgrupp. Aftonbladets kartlägg-
ning visade också att hot, kränkningar 
och förtal fått ligga kvar på forumet. 

Vägen ut testade de 
ansvariga utgivarna
När det kommer till etablerad media, 
mer traditionella tidningar och kanaler 
med journalister, ser spelplanen 
annorlunda ut. Utöver att ha en ansva-
rig utgivare är man oftast ansluten till 
det medieetiska systemet med dess 

publicitetsregler. Det är en samling 
regler som journalisterna själva tagit 
sig an att följa för att bedriva korrekt 
journalistik, med till exempel respekt 
för den personliga integriteten.

Vägen ut testade hur de ansvarige 
utgivarna, vilka ofta är samma person 
som chefredaktörerna eller kanalche-
ferna, ställer sig till vårt dilemma när 
det kommer till webbpubliceringar för 
deras tidningar eller kanaler. Vi tog 
kontakt med ett hundratal ansvarige 
utgivare för landets rikstäckande och 
lokala medier och ställde frågan:

Har man en strävan att komma tillbaka 
till samhället är det inte lätt om ens 
förflutna är kvar på nätet, till exempel 
via omnämnanden i media. Det kan till 
exempel  bli ett problem när man söker 
arbete. Om någon skulle be er att ta 
bort en artikel, säg tio år gammal, av 
ovannämnda skäl, skulle ni göra det?

Av dessa drygt hundra svarade ca 
femtio. De allra flesta finner frågan 
komplicerad. Svaren är spretiga, 
men det går att se ett mönster. För 
det första lyfter många fram att varje 
beslut måste tas var för sig. För det 
andra att de har som princip att inte ta 
bort artiklar, men att det går att göra 
undantag. För att ta det beslutet krävs 
dock starka skäl.

Skäl som nämns är till exempel 
att någon har skyddad identitet; att 
man har hotbild; att en publicering 
gjort att personen i fråga råkat ut för 
hatkampanjer; vuxna personer som 
tagit skada av publiceringar från när 
de varit minderåriga med mera. 

Anders Enström, ansvarig utgi-
vare för Barometern Oskarshamns-
Tidningen, en större lokaltidning i 
Småland, för i sitt svar ett längre reso-
nemang om sin hållning i frågan. Han 
säger att en eventuell skada som en Fo
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publicering kan orsaka måste vägas 
mot allmänintresset, hur viktigt det är 
för allmänheten att få veta vad som 
skett. Gamla artiklar kan ha ett his-
toriskt värde för kommande genera-
tioner, men ibland kan skadan väga 
över, menar han.

– Det finns verkligen inget egen-
värde i att försvåra för en dömd männ-
iska att komma tillbaka till samhället. 
Ibland går det att göra mindre jus-
teringar i publiceringar som gör stor 
skillnad för den enskilde, men som 
kanske inte har så stor betydelse 
för den historiska dokumentationen, 
säger Anders Enström. 

Han har också blivit kontaktad av 
personer som likt Kim blivit anonymt 
omskrivna i tidningen, för att sedan 
blivit uthängda i andra sammanhang 
på internet, till exempel genom länkar 
till tidningens nyhetsartiklar i sociala 
media. I dessa fall har han en tydlig 
hållning. 

– Den typen av utpekanden kan vi 
inte ta ansvar för. Det räcker inte som 
skäl för oss att radera ursprungsarti-
keln. Grundprincipen måste vara att 
varje enskild utgivare ansvarar för sin 
publicering, inte andras, säger han.

Det är bra at t vara generös
När det kommer till det exempel 
Vägen ut hänvisar till i frågeställ-
ningen, nämner ett fåtal att man tro-
ligtvis skulle tagit bort artikeln och 
ett fåtal säger att man även har tagit 
bort artiklar av just det skäl Vägen ut 
nämnde. 

Så här säger till exempel Susanne 
Helsing, kanalchef och ansvarig utgi-
vare, Sveriges Radio Västernorrland:

–  Jag har avpublicerat ett antal 
artiklar där personen drabbas av 
publiceringen och till exempel får 
stängda dörrar vid jobbsökande. Jag 
tänker att det i detta läge är bra att 
vara generös. Vi vill ju att berörda per-
soner ska våga ställa upp hos oss och 
då är det viktigt att vi tar ansvar för 
publiceringen framgent.

Två säger nej för exemplet ifråga. 
Då handlar det specifikt om att svårig-
heter att få jobb inte är ett tillräckligt 
starkt skäl. Widar Andersson, chef-
redaktör, VD och ansvarig utgivare på 
Folkbladet i Östergötland, samt känd 
socialdemokratisk debattör, menar 
att det inte är en bra strategi att, 
som han säger, försöka mörka saker 

från ens förflutna, eftersom det kan 
finnas på andra ställen på nätet. Han 
lyfter också fram vikten av att artiklar 
bevaras för framtiden. Men han har 
tagit bort artiklar om någon har ett 
starkt skyddsbehov.

– Jag är väldigt restriktiv med att 
ändra i historien. Det man har i rygg-
säcken har man i ryggsäcken, säger 
han.

medieombudsmannen MO
Om en ansvarig utgivare nekar till en 
avpublicering är det värt att anmäla 
till Medieombudsmannen, MO, vars 
uppgift bland annat är att hjälpa 
enskilda individer som anser sig blivit 
illa behandlade av något i media. Efter 
att anmälan utretts kan MO rekom-
mendera Mediernas etiknämnd att 
fälla publiceringen. Då ska mediet, 
tidningen eller kanaler med mera, 
i sin helhet publicera ett uttalande 
från nämnden om att mediet bryter 
mot de medieetiska reglerna. Om 
MO beslutar att avskriva ärendet kan 
anmälaren överklaga till Mediernas 
etiknämnd.

För närvarande finns dock en håll-
hake: MO prövar inte publiceringar 
som är äldre än tre månader, om 
det inte finns särskilda skäl, såsom 
att sjukdom eller häktning med res-
triktioner gjort att anmälan dröjt. 
Detta menar nuvarande MO, Ola 
Sigvardsson, är otidsenligt. 

– Om man tittar på journalistiken 
före internet och jämför med i dag, så 
har grunderna för vad som är journa-
listik inte förändrats. Den stora skillna-
den är lättillgängligheten. MO måste 
anpassa sig efter det nya tekniska 
landskapet, säger Ola Sigvardsson.
Som det ser ut nu kan han bara arbeta 

efter MO:s nuvarande stadgar, men 
han hade gärna sett ett komple-
ment för att han ska kunna göra en 
bedömning oavsett när publiceringen 
skett. Kommer det i bruk tror han 
att många kommer anmäla, men 
han ser ingen risk för missbruk av 
systemet. Det är framför allt upp till 
MO och Medieetiska nämnden att 
systemet fungerar. Han tror tröskeln 
för att ta beslut kommer vara hög 
bland publicister, men i slutändan 
handlar det om ett förtroende för 
journalistiken.

– Det handlar att man kan hantera 
yttrandefriheten ansvarsfullt. Det är 
fel att konsekvent avförda alla tankar 
på att avpublicera, men det får inte 
göras lättvindigt.

motbevisa människors tank ar
Kim säger att han varit i kontakt 
med de privatpersoner som lagt upp 
videor från händelseförloppet, men 
att de inte har svarat. Den påfrestning 
situationen innebar har gjort att han 
inte orkade ta några vidare åtgärder, 
men han säger att han i framtiden ska 
försöka göra det. 

Det material som ligger ute menar 
Kim har skapat en bild hos allmän-
heten om honom. Den bilden vill han 
nu motbevisa. Han har nyss avslutat
en tolvstegsbehandling och ägnar 
mycket tid åt volontärarbete och 
arbetet för KRIS. 

– Jag gör mycket för att motbevisa 
människors tankar om mig. Att inte 
vara den personen som folk tror att 
jag är. Jag försöker göra något nytt 
med mitt liv. Alla förtjänar en andra 
eller till och med en tredje chans, 
säger han. 

Fotnot: Vägen ut har varit i kontakt 
med Kims förre arbetsgivare. Via en 
presskontakt säger de att man väljer 
att inte kommentera händelsen, av 
respekt för de inblandande.
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MO, Ola Sigvardsson

Matthias Matsson

VIKTIGA LÄNKAR
https://www.facebook.com/help/
https://medieombudsmannen.se
Mejl för att anmäla inlägg till Flash-
back Forum: abuse@flashback.org
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Vårt hjärta slår 
för allas lika värde!

SCA FOREST PRODUCTS www.sca.com
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MED KRIS 
GENOM SVERIGE

BORÅS

FALKENBERG

HALMSTAD

MALMÖ

VÄRNAMO

GÖTEBORG
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MED KRIS 
GENOM SVERIGE

GÄVLE

SUNDSVALL

UMEÅ

UNDER VÅREN OCH SOMMAREN 2020 BESÖKTE 
KRIS OCH UNGA KRIS STYRELSER DE FLESTA LOKAL-
FÖRENINGARNA RUNT OM I LANDET FÖR ATT SPRIDA
KAMRATSKAP OCH MOTIVATION. 
Germay Woldu, ordförande KRIS, Ali Reunanen, sekreterare 
KRIS och Billy Nilsson, kassör KRIS gjorde ett första stopp i 
Södertälje, Värnamo, Halmstad, Malmö, Falkenberg, Göteborg 
och Borås. Sedan besökte de Gävle, Sundsvall och Umeå. 

Jacob Fraiman, ordförande Unga KRIS, och Jan Ukkolin, vice 
kassör Unga KRIS träffade Unga KRIS-föreningarna i Halmstad 
och Falkenberg. Jacob besökte senare även KRIS Malmö.

I efterhand har KRIS Halmstad/Unga KRIS Halmstad och 
RIKSKRIS/Unga KRIS gått skilda vägar. 
Vi tackar för den tid som varit och önskar dem lycka till i framtiden.
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KRIS LIVSSTILSKOORDINATOR 
– EN UTBILDNING SOM GÖR SKILLNAD

Andra gruppen KRIS livsstilskoordinatorer

Första gruppen KRIS livsstilskoordinatorer

Tredje gruppen KRIS livsstilskoordinatorer
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Målet med projektet var att tillsam-
mans med samarbetspartners skapa 
en folkhögskolekurs som ger vår mål-
grupp möjlighet att få en bra utbild-
ning som leder till arbete, där deras 
livserfarenheter kan användas på ett 
positivt sätt.  Målet var att utbilda 30 
personer, inom ramen för utbildnings-
projektet har nu 40 personer utbildats 
när nuvarande kurs avslutades i juni. 

För vem?
Projektet vänder sig till personer 
över 18 år som har en bakgrund med 
missbruk, kriminalitet och eventuella 
funktionsvariationer som till exempel 
ADHD, förvärvad hjärnskada och 
dyslexi. De som går kursen ska ha 
minst tre år drogfrihet, leva ett heder-
ligt liv och ha grundläggande kunskap-
er i 12-stegsprogrammet. 

Jacob Fraiman, ordförande Unga 
KRIS och elev i första gruppen

– För mig har kursen betytt per-
sonlig utveckling med många insikt-
er och kunskap som gjort mig till en 
bättre ledare och person.

– Kursen betyder livskvalité 
och personlig utveckling för mig, 
säger Germay Woldu, ordförande 
RIKSKRIS och elev i första gruppen.

Tuff processutbildning
Att fullfölja utbildningsprocessen har 
varit tufft för många elever, som har 
svåra upplevelser bakom sig. Många 
starka känslor har kommit upp under 
utbildningen. Vi har därför sett till 
att de elever som hamnat i kris har 
fått stöd och extra fördjupad enskild 
utbildning. På så sätt har vi kunnat 
förebygga ett antal avhopp från 
utbildningen. 

– Kursen betyder personlig utveck-
ling. Gemenskap med likasinnade 
och en fantastisk möjlighet att hjälpa 
andra och föra budskapet vidare, 
säger Lena Nordström, elev tredje 
gruppen.

– Tack vare att jag fått förmånen 
att utbilda mig till en livsstilskoordina-
tor kan jag idag hjälpa människor till 
ett värdigt liv fritt från missbruk och 
kriminalitet utan att vända ut och in 
på mig själv, säger Sara Woldu, ord-
förande KRIS Stockholm och elev i 
andra gruppen

Svårigheter på grund av 
Covid-19
Vi har under våren 2020 varit tvungna 
att ha utbildningsträffarna via video-
länk vilket inte har varit optimalt men 
vi har ändå lyckats genomföra vårens 
träffar och själva avslutningen hade vi 
på Fredgagården utanför Norrköping 
där de flesta eleverna deltog (det 
var några stycken som inte kunde 
på grund av att de var i riskzonen 
eller av annan personlig anledning). 
Avslutningen var mycket lyckad och 
eleverna var tacksamma för att vi 
trots förutsättningarna lyckades ha 
en fysisk avslutningsträff.

Mentorsk ap 
Inom ramen för utbildningen har vi 
utvecklat ett studiestöd med utbild-
ade mentorer som stöttar eleverna 
under utbildningen. De utbildade 
mentorerna har arbetat med grupper 
av elever.

FAKTA
KRIS erbjuder en 1-årig folkhögskole-
utbildning. En viktig del av KRIS arbete 
är att hjälpa människor som levt ett de-
struktivt liv. Det är viktigt för oss att vi 
kan arbeta på ett professionellt sätt med
människor som lever eller har levt ett liv i 
missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Utbildningens syfte är att utbilda 
personer med en missbruksbakgrund 
och som även kan ha olika funktions-
nedsättningar.

En livsstilskoordinator ska vara kvalificer-
ad att arbeta på stödboende, halvvägs-
hus, fritidsgårdar som elevstödjare eller 
boendestödjare där ofta personer ur 
samma målgrupp behöver stöd. Att ha 
genomgått en 1-årig folkhögskoleutbild-
ning till livsstilskoordinator öppnar större 
möjligheter på arbetsmarknaden och ger 
kompetens för vidare studier.

Nästa kursstart sker i januari 2021 på 
Stensunds folkhögskola i Trosa.
För mer information om utbildningen 
gå in på hemsidan 
http://krislivsstilskoordinator.se

Fredagen den 5 juni 2020 var 
det avslutning för den tredje 
gruppen av stolta livsstils-
koordinatorer som genomfört
en ettårig, numera godkänd
folkhögskolekurs. 

Avslutningen blev inte som 
vanligt på grund av det stora 
samhällsproblemet Covid 19, 
som lamslagit hela samhället 
och givetvis också påverkat vår 
kurs. Men först lite bakgrund 
och historia från de fyra år som 
vi arbetat med KRIS livsstils-
koordinator. Det började som ett 
Allmänna arvsfondsprojekt och 
är nu en färdig folkhögskolekurs.

Jacob Fraiman och Germay Woldu

Lena Nordström och Sara Woldu
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Vilk a har varit och är med
Vi har lyckats skapa ett bra samar-
bete med våra samarbetspartners och 
kursen ska kunna ingå som en ordi-
narie distansutbildning inom folkhög-
skolornas regelsystem. Vi får nu aktivt 

stöd av flera konsulter på deltid från 
Applied Value Group för att säkra 
överlevnaden och öka insamlingen 
till STÖDKRIS för ekonomiskt stöd 
till de elever som inte kan få CSN-
bidrag samt till resor och omkostna-
der för utbildningen. 

– För oss på Applied Value Group 
är det en ynnest att ha möjlighet att 
bidra till en utbildning som tar till-
vara på dessa studenters unika his-
toria och kunskap, samtidigt som 
det lägger grunden för att hjälpa fler 
människor att ta sig ur missbruk, kri-
minalitet och utanförskap, säger 
Josefine Lindänge Gutman, 
Managing Director – Social 
Investments

Följande samarbets- och samver-
kanspartners har varit mycket viktiga 
för utvecklingen av innehållet och kva-
litén i kursen: Tollare Folkhögskola, 
VAL-BO utbildning, VAL-BO be-
handlingshem, Hattens behand-
lingshem, Korpbergets behand-
lingshem, Falkenbergs kommun, 
SKR, Sveriges kommuner och 
regioner.

 – Med kärlek, kunskap och kom-
petenta utbildare ser vi fantastiska 
resultat. I stort sett alla får efter utbild-
ningen ett jobb där de kan hjälpa andra 
att komma tillbaka till livet, säger 

Nils Seaton, Alkohol- och drogtera-
peut och VD och grundare, VAL-BO 
behandlingshem. Givetvis har mål-
gruppen aktivt deltagit i utformningen 
av utbildningen utifrån sina erfaren-
heter av kriminalitet, missbruk, funk-
tionsnedsättningar och utanförskap. 

Deras erfarenheter i samarbete med 
professionella utbildningsanordnare 
samt behandlingspersonal som vet 
vilka krav som ställs, har lett fram 
till att vi kunnat utforma och genom-
föra en kvalificerad utbildning som är 
genomförbar för många inom mål-
gruppen och som också lett till anställ-
ning och en väg ut ur kriminalitet.

 – Den här utbildningen har gett 
eleverna många värdefulla verktyg 
att lägga i den mentala verktygslådan
som livsstilskoordinatorerna behöver i 
sitt arbete, säger Arne Georlin, klass-
föreståndare, Tollare Folkhögskola

KRIS Livsstilskoordinatorns 
framtid
Samarbetet med de andra organisa-
tionerna som utvecklats under projekt-
et gör det möjligt att fortsätta utbild-
ningsverksamheten. Samarbetet med 
Applied Value Group leder förhopp-
ningsvis till ekonomiska möjligheter 
att stödja elever även i framtiden. 

Det har varit en utmaning för många 
att genomgå utbildningen samtidigt 
som de försökt klara av familj och 
åtaganden på hemmaplan. Deras 
ekonomiska situation med svårighe-
ter att få till exempel CSN-stöd har 
varit och är ett fortsatt hinder. 

– Först verkar drömmar omöj-
liga men de här eleverna har visat 
att allt är möjligt. Jag är idag nöjd 
arbetsgivare till flera av dem som full-
gjort sin utbildning, säger, Gabriella 

   – När personer med egen erfaren-
het hjälper andra är det viktigt med 
en adekvat utbildning vilket livs-
stilskoordinatorn är. Det är också 
en mycket bra grund för att vidare-
utbilda sig till exempelvis beroende-
behandlare, säger Nils Zachrisson, 
mentor.

Mentorskapet i grupp visade sig 
fungera bra. Vi har under våren 2020 
på grund av Covid 19 erbjudit mentor-
skap via videolänk och telefon, vilket 
fungerat ganska bra. Vi har sedan 
2018 när vi startade den andra kursen 
fyllt på med en extra processledare 
förutom projektledaren för att på 
bästa sätt uppfylla elevernas behov 
av stöd.

– Genom medkänsla och kärlek 
kan vi lösa många problem och 
utvecklas som individer. Att få vara 
delaktig i den resan är stort, säger 
Per-Uno Fransson, processledare. 

Nils Zachrisson

Per-Uno Fransson

Nils Seaton

Arne Georlin

Josefine Lindänge Gutman 



21

Fransson, enhetschef Falkenbergs 
kommun som är en i referensgruppen.

Inom KRIS har vi sedan några år till-
baka uppmärksammat att många, 
både inom KRIS och andra ideella 
organisationer där medlemmar har 
olika funktionsnedsättningar, har 
svårt att få möjligheter att utbildas, 
komma ut på den öppna arbetsmark-
naden och vara konkurrenskraftiga. 
Grunden till projektet kommer därför 
direkt från målgruppen. 

Målgruppen har deltagit i arbets-
möten på KRIS och i ledningsgrupp-
sträffar tillsammans med samarbets-
partners, där vi haft ingående diskus-
sioner om innehåll, studiematerial, 
pedagogik, uppgifter, processutbild-
ning med mera.

Målgruppens del aktighet
Målgruppen har under hela projekt-
tiden varit delaktiga i att utveckla och 
förbättra utbildningen, deras feedback 

har varit grunden för utvärdering och 
revidering av utbildningsverksam-
heten och i hög grad bidragit till det 
resultat som vi uppnått. Förutom att 
ha varit delaktiga i den rapporte-
ring som skrivits under åren, så har 
gruppen också varit delaktiga i att ta 
fram kraven; kunskapsmässigt, etiskt 
och moralisk med mera som ställs 
på en utbildad och godkänd KRIS 
livsstilskoordinator. 

– Denna utbildning är en ovärder-
lig gåva och jag kan bara behålla det 
jag fått genom att ge det vidare, säger 
John Andersson, elev och mentor.

Det finns ingen grupp vi helt miss-
lyckats med att nå. Vi hade velat nå 
fler kvinnor, det var först i den tredje 
– den senaste utbildningsgruppen 
som vi lyckades nå en jämn fördel-
ning mellan kvinnor och män.

Hur har vi lyck ats?
Genom detta projekt har 24 perso-
ner kommit i arbete, 16 är i utbildning 
och flera har fått jobberbjudanden. 
Genom KRIS livsstilskoordinator får 
målgruppen, med sin bakgrund med 
missbruk, kriminalitet och eventuellt 
funktionsvariationer, en möjlighet till 
en adekvat utbildning som leder till 
arbete, där deras livserfarenheter kan 
användas på ett positivt sätt.  

– Utbildningen betyder mycket för 
många som annars inte skulle få möj-
ligheten att utbilda sig, de kommer att 
hjälpa väldigt många människor som 
lever eller har levt ett destruktivt liv 
påverkat av missbruk, kriminalitet och 
utanförskap, säger Ali Reunanen, 
projektledare och utbildnings-
ansvarig KRIS livsstilskoordinator.

Ali Reunanen
Projektledare och 

utbildningsansvarig 
RIKSKRIS

Gabriella Fransson

John Andersson

Ali Reunanen

Ett stort tack från Ali Reunanen och 
Arne Georlin som fått förmånen att få följa 
KRIS livsstilskoordinatorutbildningen under 
alla fyra åren. 

Bet ydelse för KRIS
Projektet har varit ett lyft för KRIS 
som organisation, det har blivit mer 
diskussioner kring värdet av utbild-
ning och vikten av att följa våra vär-
degrunder. KRIS livsstilskoordinato-
rer arbetar också inom organisationen 
med etiska frågor och värdegrunds-
frågor. Synen på kvalitet har föränd-
rats till det bättre inom organisatio-
nen. Projektet har öppnat vägen till ett 
”normalt” arbetsliv för många av våra 
medlemmar. Och gett hopp till många 
att det är möjligt att utbilda sig, trots 
en stökig bakgrund.  

Tusen tack
KRIS är stolta och tacksamma över 
att i samarbete med Tollare folkhög-
skola och Val-Bo utbildning lyckats 
utbilda fler än det utsatta målet, att 
flertalet kommit ut i arbete samt att 
utbildningen har ett gott rykte, vilket 
framförts till oss flera gånger. Namnet 
”KRIS livsstilskoordinator” har fått en 
innebörd av att inte enbart behandla 
missbruk, beroende och kriminalitet 
utan griper över hela livssituationen.

Från och med nästa år kommer vi 
att samarbeta med Stensunds folk-
högskola i Trosa. Det är något vi 
verkligen ser fram emot. Kursen 
startar i januari 2021. 

Med vänliga hälsningar från en 
tacksam KRISARE.
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NY HEDERSMEDLEM: 
PER-UNO ”PUTTE” 
FRANSSON

Vägen ut kontaktade Putte och ställde några 
frågor om utnämningen och sitt arbete för 
KRIS.

Hur känns det?
– Jag känner mig stolt och hedrad och tackar 
ödmjukast för utmärkelsen.

Du har varit med och startat upp två lokalför-
eningar, hur har det varit?
– Det har varit spännande att få följa tjejerna 
och killarna i deras utveckling när de kommit 
till föreningen. Jag har haft gott stöd i kommu-
nerna både från socialförvaltningen samt från 
politiker. Kriminalvården samt privata aktörer 
har varit med och sponsrat KRIS goda arbete. 
Allt detta har känts positivt och utvecklande 
även för mig som person. Jag fick gott stöd 
från RIKSKRIS och fångade upp fina medar-
betare till lokalföreningarna.

När du ser tillbaka på de här åren i KRIS, kan 
du säga vad KRIS har betytt för dig?
– Samvaro, vänskap och att träffa gamla och 
nya vänner. Många roliga minnen men även 
tuffa lärdomar.

Med all den kunskap du har om föreningen, 
är det något du vill säga oss? Något vi kan 
dra lärdom av?
– Det är viktigt att vi lyssnar på varandra, alla 
är vi lika mycket värda. Resan att utvecklas 
som individ tar olika lång tid. Återfall i miss-
bruk och kriminalitet är ibland en del i proces-
sen och man ska känna sig välkommen till-
baka till KRIS när man tagit beslutet och har 
en önskan att leva ett hederligt och drogfritt 
liv. Det är viktigt att vi pratar MED varandra i 
stället för OM varandra.

Putte växte upp på Södermalm i Stockholm 
och har haft talang som fotbollsspelare. 
Han spelade i sin ungdom för Saab i divi-
sion 2 i Linköping. Dock tog missbruket över 
och han hamnade på olika institutioner för 
ungdomar. Efter det har han suttit på flera 
anstalter, bland annat Norrtälje, Kumla och 
Tidaholm, där han var med i protesterna 
1994. Det är de många fängelsevistelserna
som hållit honom vid liv, menar Putte. 

Efter att han muckat blev han drogfri 
genom NA. Efter sin aktiva period utbildade 
han sig till alkohol- och drogterapeut. Han har 
arbetat för PROKRAMI för unga män och på 
anstalten i Halmstad. På den senare kände 
han att KRIS behövdes. Han kom i kontakt 
med KRIS och var med och startade en lokal-
förening i Halmstad och i Falkenberg. I sitt 
arbete för styrelsen har han suttit i verkstäl-
lande utskottet och varit kassör. 

RIKSKRIS har utnämnt Per-Uno ”Putte” Fransson 
till hedersmedlem. Han har länge varit föreningen trogen. 
I motiveringen nämner RIKSKRIS att han varit med och startat 
två lokalföreningar, suttit i styrelsen och att allt hans arbete 
har varit ideellt.
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LÄGER PÅ FORTET!
KRISare i alla åldrar var på läger i Siaröfortet på Ljusterö i Stockholms skärgård 
med sol, bad och militärhistoriska upplevelser.
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ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället ANNONS

Stiftelsen Bergslagsgårdar 
 

söker 

FAMILJEHEM 
Vill Du ta emot barn, ungdomar  

eller vuxna i ditt hem? 

 
 
 
 
 
 
 

019-17 05 90        www.bergslagsgardar.se 

SIS Ungdomshem Folåsa

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling

SIS Ungdomshem 
Folåsa

ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället ANNONS

Stiftelsen Bergslagsgårdar 
 

söker 

FAMILJEHEM 
Vill Du ta emot barn, ungdomar  

eller vuxna i ditt hem? 

 
 
 
 
 
 
 

019-17 05 90        www.bergslagsgardar.se 

SIS Ungdomshem Folåsa

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling

SIS Ungdomshem 
Bärby

ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället ANNONS

Stiftelsen Bergslagsgårdar 
 

söker 

FAMILJEHEM 
Vill Du ta emot barn, ungdomar  

eller vuxna i ditt hem? 

 
 
 
 
 
 
 

019-17 05 90        www.bergslagsgardar.se 

SIS Ungdomshem Folåsa

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling

SIS Ungdomshem 
Hornö

KORSORDET 
Koppla av en stund med vårt korsord!
Du har chans att vinna frimärken och 
ett gratis medlemskap i KRIS!

Facit för 
korsordet 

i Vägen Ut 
2.2020

Vinstplan
1:a pris - 3 kartor, 30 st frimärken 
2:a pris - 2 kartor, 20 st frimärken 
3:e pris - 1 karta, 10 st frimärken 
De tre första rätta dragna korsorden 
vinner enligt prisplanen ovan. 

 

 
Skicka svaret till:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

OBS! Tävlingen gäller 
endast för de som är 
placerade på någon av 
Sveriges anstalter, häkten 
eller SIS-instutioner.
 
Ditt svar behöver vi senast 
den: 30 oktober 2020.
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Bredängs Camping Stockholm
telefon 08-97 70 71

www.bredangscamping.se
Skärholmen

Lindecrantz Consulting AB
telefon 0702-87 78 38

Tystberga

ENB L A DSENB L A DS
A B  ENB L ADS EXPRESSA B  ENB L ADS EXPRESS

V. Varvsgat. 19–21
972 36 LULEÅ

Svenska Teknikingenjörer
Trollhättan
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H Lindbergs Bil & 
Husbil i Eskilstuna AB

Eskilstuna

G R C Lyft AB

Rockneby

City Mäklaren
Gävle AB

Gävle

Aktiebolaget
Systemstöd Sverige

Kista

Garden Aquatica
Försäljning AB

Österhaninge

Clean Machine
i Falkenberg AB

Falkenberg

Andreas
Hansson & Co AB

Enskede

Geogruppen
i Göteborg AB

Göteborg

Deltanordic
Sweden AB

Örnsköldsvik

Aspock
Norden AB

Varberg

FLG
Konsulting AB

Hölö

Bredåker
Entreprenad AB

Boden

Gnosjö
Pastorat

Gnosjö

Grindstolpen AB

Uppsala

E.I. Betong-
håltagning AB

Vassmolösa

Bistro
Pastis AB

Stockholm

Gnosjö 
Kommun

Gnosjö

Dygnet Runt 
Service

Fastighetsjour AB

Solna

Bamdata

Eskilstuna

Hagelbergs
Bil & Motor

Skorped

Furusunds
El & Teknik AB

Täby

Bröderna
Gustafsson Bil AB

Skellefteå

Fysiologisk Optime-
ring i Västerås AB

Västerås

Carbex AB

Vadstena

Advokatfirman
Glimstedt

Kalmar

AB Hörby
Mekaniska

Hörby

Gnosjö
Pastorat

Gnosjö

Dygnet Runt 
Service

Fastighetsjour AB
Solna

Bamdata

Eskilstuna

Gnosjö
Kommun

Gnosjö

STÖD VÅR VERKSAMHET! RING VÅR ANNONSAVDELNING 0587-17 00 00
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Hållsätra
Rep & Montage AB

Tungelsta

Marinan
Österskär AB

Österskär

Mälardalens 
Plastmontage AB

Gävle

Select Fastighetsför-
medling i Sverige AB

Tyresö

Jimmy Hansson
Production AB

Stockholm

Måla i 
Småland AB

Kalmar

Qanik
Redovisning AB

Åre

Incita
Förvaltning AB

Kalmar

Matronic
i Sverige AB

Kungens Kurva

Nacka Församling

Nacka

Skillingaryds
Begravningsbyrå

Skillingaryd

Infopoint AB

Värmdö

Mediatekniker- 

Linköping

utbildningen MTU AB
Nora 

Entreprenad

Nora

IRIS
Sverige AB

Stockholm

Mek Anläggning
Drift & Ombyggnad

Sverige AB

Öjebyn

Outmeals AB

Varberg

Jamt Wood
Consulting AB

Ås

MMM Mickes 
Mark & Maskin AB

Luleå

Projektfolket
Lisbeth Gustavsson AB

Stockholm

Initiative Consulting
Sweden AB

Skogås

Meditek Medicinsk
Utrustning MMU

Kungälv

Nyström & Co
Projektbyrån, NOC AB

Åkersberga

Ljung &
Sjöberg AB

Stockholm

Mälardalens
Försäljning & Rör AB

Västerås

RN
Projektresurs AB

Saltsjö-Boo

Staans Trafikskola
i Skellefteå AB

Skellefteå

Söderhamn -
Sandarne Församling

Söderhamn

Söderqvist
Bergsprängning AB

Norrtälje

Tyresö
Kommun

Tyresö

Torkapparater-
Termisk

Processutrustning AB

Stockholm

Trossamfundet
Kyrkokansliet

Uppsala

Mediatekniker-
utbildningen MTU AB

Linköping

Söderhamn –
Sandarne 

Församling
Söderham

Trossamfundet
Kyrkokansliet

Uppsala

RN
Projektresurs AB

Saltsjö-Boo

Tyresö
Kommun

Tyresö

Ljung &
Sjöberg AB

Stockholm
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borås 
Högagärdsgatan 20
507 53 Borås
Telefon: 073-314 48 51
E-post: boras@kris.a.se

falkenberg
Storgatan 21
311 30 Falkenberg
Telefon: 076-213 90 70
   070-766 01 99

Unga KRIS
Telefon: 070-677 04 80
E-post: 
alexander.bengtsson@ungakris.se

gävle
Kålhagsgatan 4B
Ingång Övre Åkaregatan
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

Unga KRIS
Telefon: 070-642 11 21
E-post: gavle026@gmail.com

göteborg
Varholmsgatan 2D
414 74 Göteborg
Telefon: 076-288 48 92
E-post: goteborg@kris.a.se

malmö
Fricksgatan 1
214 26 Malmö
Telefon: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

VÅRA KRISFÖRENINGAR

norrköping
KRIS och Unga KRIS 
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 079-326 98 48
   072-981 36 64
E-post: norrkoping@kris.a.se

stockholm
Drakenbergsgatan 16
117 41 Stockholm
Telefon: 072-259 58 11
E-post: stockholm@kris.a.se

STRÄNGNÄS 
Unga KRIS 
Nicandergatan 12 
645 31 Strängnäs 
Telefon: 073-722 46 79
E-post: 
jan.ukkolin@ungakris.se

sundsvall
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

södertälje
KRIS och Unga KRIS
Övre Torekällgatan 29
151 33 Södertälje
Telefon: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

umeå
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Telefon: 073-831 62 11
E-post: umea@kris.a.se 

värnamo
Jönköpingsvägen 107A
331 34 Värnamo
Telefon: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se

västerås
Slottsgatan 6
722 11 Västerås
Telefon: 073-899 12 11
E-post: vasteras@kris.a.se

Unga KRIS
Telefon: 073-069 06 16
   073-899 12 11
E-post: vasteras@ungakris.se



Returadress:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194 
117 69 Stockholm 

Posttidning B

Vårt mål är att hjälpa och stödja människor ut ur ett liv fyllt av missbruk och kriminalitet in i en hederlig 
och drogfri gemenskap. En gemenskap där det finna en stark kamratskap och en solidarisk förening som 
alltid ställer upp. För att nå dessa gör vi nästan 2000 besök på anstalter och häkten runt om i landet. Det 
är där inne som många bestämmer sig för att göra en livsförändring och med vår hjälp har de mycket större 
chans att klara av den resan tillbaka in i samhället.

STÖD KRIS GENOM STÖDKRIS! Vårt uppdrag är:
• att genom insamling av medel skapa resurser till att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch 
   i Samhället i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller har levt ett liv i 
   missbruk, kriminalitet och utanförskap.

• att verka för ökad kännedom om RIKSKRIS och KRIS arbete och därigenom uppmuntra till gåvor 
   och donationer.

www.stodkris.se   info@stodkris.se

Stödkris är en insamlingsorganisation som är innehavare av 90-konto och är med det 
också kontrollerad av svensk insamlingskontroll och medlem i FRII som är 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm 
Tel: 08 - 642 00 06 

            123 90 055 39
Plusgiro: 90 05 53-9
Bankgiro: 90 055 39

Vi ställer alltid upp!
Och du kan hjälpa oss i vårt arbete.


